
OTEVŘENÝ FOND
SPRÁVNÍ RADY

Počet přihlášených projektových záměrů: 245
Podpořeno: 34 projektů částkou 7 663 278 Kč
Uzávěrka: 31. května 2014

Otevřený fond správní rady je poměrně flexibilní a je určen pro žadatele o 
podporu obecně prospěšných projektů libovolného účelu ze všech regionů 
v ČR a na pomoc lidem po katastrofách. 

O podpoře rozhodují pouze zakladatelky a členky správní rady NF AVAST 
Jarmila Baudišová, Milada Kučerová a Libuše Tomolová, které se každé 
žádosti osobně věnují. Rozhodují podle osobních preferencí a žádost 
mohou zamítnout bez udání důvodu, stejně tak požádat o doplnění infor-
mací či osobní schůzku.

      

Bližší informace vám ráda poskytne:
Kateřina Baudišová
baudisova@avast.com , tel: 274 007 067 



FOND SPRÁVNÍ RADY
Výsledky otevřeného kola 2014 (uzávěrka 31.5.)

ŽADATEL PROJEKT ŽADATEL PROJEKT

Caballinus

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.   

ČVUT

Spokojený domov, o. p. s.

Kruhcentrum, o.s.

Borůvka Praha o.p.s.

TyfloCentrum 
Ústí nad Labem o.p.s.

Celoroční hipoterapie pro znevýhodněné děti

Navýšení kapacity domácí hospicové péče – Podpora týmu zdravot-
ních sester

Podpora studia v programu Otevřená informatika Fakulty elektro-
technické ČVUT formou stipendia pro nadané studenty

v akademickém roce 2014/2015

Poskytování terénních sociálních služeb mimo města

Pobyt rodin s dětmi s těžkým postižením v Orlických horách

Realizace projektu tréninkových míst lidí s tělěsným handicapem na 
pracovišti Ta kavárny s názvem "Pracuji, tedy jsem!"

PC kurzy pro nevidomé

Pomocné tlapky o.p.s. Příprava asistenčního psa

Česká asociace paraplegiků – CZEPA

Blind Sport Club Praha, o. s. 

RATOLEST BRNO, o. s.

Gaudia proti rakovině, o.s.

ALKA, o.p.s.

Legato, o.s.

Oblastní charita Most

FC ROMSTAR o.s.

Komunitní portál nejen pro vozíčkáře s poškozením míchy 
Vozejkov.cz

Nákup sportovního vybavení pro hráče goalballu

Dobrovolně (a) spolu

Komplexní psychosociální a podpůrná péče pro onkologicky a jinak 
chronicky nemocné a jejich blízké

Rekonstrukce místností pro Denní stacionář II. 
(Stacionář pro velmi těžce postižené klienty)

Centrum „Rodina v tísni“ Azylový dům pro matky s dětmi

Letní orchestr mladých

Vedení oddílu malé kopané pro děti a mládež ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí, realiace výletu pro klienty projektu a 

jejich rodiče

Onko naděje, SOP Karvinná Ozdravné aktivity pro pacienty Činoherák Ústí, spolek Vytvoření nové domovské scény ústeckému činohernímu souboru 
v bývalém kině Hraničář



FOND SPRÁVNÍ RADY
Výsledky otevřeného kola 2014 (uzávěrka 31.5.)

ŽADATEL PROJEKT ŽADATEL PROJEKT

Domov pro mne, o.s.

Společnost pro podporu lidí s mentál-
ním postižením v ČR

Evropské centrum romské hudby v 
Praze o.s.

Cheiron T, o.p.s.

Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.

POHODA – společnost pro normální 
život lidí s postižením, o.p.s.

Botanická zahrada hl. m. Prahy,

CONTAINALL, o.p.s.

Zlínské aplikované sporty o.s.

Nadace ”HAIMAOM” Služby osobní asistence

Nácvik hry Zájezd 

Festival o bohatosti romské kultury

Poskytování sociální služby 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Výukový a sportovní program Centra

Cateringové služby, které poskytují v rámci sociálního podniku 
Mléčného baru Bílá vrána

Provozování kulturního centra Containall na Malé straně

Zlínský sledge hokejový tým - na obnovu vybavení

Vedení databáze a dovybavení lůžkového oddělení

Pestrá společnost, o.p.s.

Sklep sobě, o.s.

Prioritní projekt: Asistenční canisterapeutický pes pro Alicii 

Provoz Divadla Dobeška v roce 2014

Náruč, spolek

Hornomlýnská, o.p.s. 

Podpora služby sociální rehabilitace

Vybudování multismyslové místnosti pro metodu SNOEZELEN a 
venkovního relaxačně naučného koutku pro děti

se zdravotním postižením

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. Částečná obměna lůžek v zařízení

Nadace Jedličkova ústavu Jezdím pro Jedličkův ústav - bezbariérový autobus pro žáky, 
studenty a klienty Jedličkova ústavu a škol

Rozšíření informačního systému pro nevidomé o 26 nových 
dřevěných sloupků 
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